Ontbijt & Lunchbar

Hallo, ik ben Marian en wil je heel graag welkom
heten in mijn ontbijt/lunchbar.
Heb jij ook zin in iets zalig gezond? Dan ben je bij
De Maderij aan het juiste adres!
Onze kaart biedt een gevarieerd aanbod aan
eerlijke smaken en ingrediënten. Kom en geniet
ondertussen van een gezellig kletsmoment in deze
sfeervol ingerichte zaak!
Kom je graag in groep en zit je liever een beetje
apart? (lunchmeeting/verjaardagsfeestje…)
Hiervoor hebben we 2 ruimtes ter beschikking.
Vraag gerust naar de mogelijkheden!
(Let wel: voor grotere groepen hanteren we een
beperkte kaart)

Wil je graag bestellen?
1

Maak op je eigen tempo een keuze in het
menu.

2

Schrijf je keuze op het bestelblaadje.

3

Draai het sfeerlichtje op je tafel om zodat
het rode lampje gaat branden: nu weten
we dat je een bestelling wil doorgeven en
komen we deze aan je tafel uithalen!

4

Herhaal deze handeling hierna zoveel als
gewenst.

Openingsuren
Dinsdag 11 tot 17u (geen ontbijt mogelijk)
Woensdag t.e.m. zaterdag 9 tot 17u
Zondag & maandag breng ik graag wat tijd door met
mijn man Nick en kinderen Wouter, Noor & Geike

Ontbijt (tussen 09u00 - 11u30 )
Lunch (tussen 11u30 - 15u00)
Keuken sluit om 16u00

Een unieke huisblend van Rebl coffee, een lokale koffiebranderij
uit Pelt. Smaak de passie! #itsalwayscoffeetime

Koffies

Koffiebonen van Rebl zijn hier verkrijgbaar, gemalen koffie kan
op bestelling. #kooplokaal

LUNGO (de gewone tas koffie)

Coffee With A Kick

2,8

Bij een coffee lungo wordt de doorlooptijd van het
water verlengd. Voor een normale espresso is de
doorlooptijd 25 seconden, bij een coffee lungo is dit
soms wel tot 60 seconden. Vrij vertaald betekent
coffee lungo: ‘lange espresso’.

CAPPUCCINO MET MELKSCHUIM

IRISH COFFEE
Gewone koffie met glaasje Whisky en gezonde room.

3,2

3,7
3,2

BAILEYS COFFEE
KAHLUÀ

Flavour it up met volgende smaakjes van Monin
koop!
(suikervrij):
e zijn ook te
Dez

3,7

- LATTE HAZELNOOT

3,7
3,5

2,8

2,5

Dit is een sterk kopje koffie, smaakt extra
geconcentreerd.

DUBBELE ESPRESSO

3,2

Een dubbele espresso (ook wel “doppio” genoemd) is
precies datgene wat de naam aangeeft, namelijk twee
shotjes espresso in een kopje.

RISTRETTO
Een ristretto is een shot hele sterke espresso. Het is
gemaakt met evenveel gemalen koffiebonen, maar de
helft van de hoeveelheid water.

5,0

COLD LATTE

4,0

Een latte, gekoeld met ijsblokjes

In deze koffie zit maar een kleine hoeveelheid cafeïne
(94 à 98% van de cafeïne werd uit de koffie gehaald).

ESPRESSO

ICED CAPPUCCINO
Cappuccino met ijsblokjes en vanillesmaak.

Een flat white is een koffie die hetzelfde wordt
gemaakt als een cappuccino, maar dan zonder het
melkschuim.

DECA

7,5

Cold Coffees

3,7

- LATTE CARAMEL

FLAT WHITE (de koffie verkeerd)

6,5

Espresso met pure of melk chocoladedruppels en een
glaasje koffielikeur.

Deze koffie bestaat voornamelijk uit gestoomde melk,
waar een shot espresso aan toegevoegd wordt.

- LATTE VANILLE

6,5

Gewone koffie met glaasje Baileys en gezonde room.

Een lungo met apart kommetje gezonde room.

LATTE

ITALIAN COFFEE
Gewone koffie met glaasje Amaretto en gezonde
room.

Een cappuccino bestaat uit gelijke delen espresso,
gestoomde melk en melkschuim.

CAPPUCCINO MET GEZONDE ROOM

6,5

2,5

Flavour it up met volgende smaakjes van Monin
(suikervrij):
- COLD LATTE VANILLE

4,5

- COLD LATTE CARAMEL

4,5

- COLD LATTE HAZELNOOT

4,5

AFFOGATO

5,0

Een espresso met een bolletje yoghurtijs afgetopt met
onze verse granola

Special Coffees
MOCHA

Thee
3,8

Dit is een latte met chocoladesmaak (met een zéro
sugar chocoladesaus).

GINGER LATTE

CARPE DIEM
3,8

Een latte met honing, gemberpoeder en witte
chocoladeblokjes

CHAI LATTE VANILLE
Heerlijk suikervrij & cafeïnevrij kruidendrankje met
warme melk.

4,5

Heerlijk suikervrij kruidendrankje met warme melk.

DIRTY CHAI VANILLE

5

Chai latte met een shot espresso

5

Chai latte met een shot espresso

4,8

DEEP DETOX

3,5

Ondersteun een gezonde levensstijl of dieet met een
lekkere detox thee! Samenstelling: Pu erh – rooibos
- lapacho – citroenschil – rozenblaadjes – blad van
vezelhennep.

3

Dit is een waar wondermiddel! Het werkt goed tegen
stress, ontstekingen, buikkrampen en spierpijn. Een must
have voor je natuur apotheek.

NOTENDROOM

3,2

De geur en smaak van versgebakken koekjes maken deze
verslavende notenmelange een ware delicatesse: met
gekarameliseerde amandelen, stukjes kaneel, stukjes
appel, stukjes biet (zorgen voor een roze kleur).

Heerlijk suikervrij & cafeïnevrij kruidendrankje met
warme melk en kurkuma.

OH HAPPY DAY

No Milk But Drinks?
Keuze uit:

3

Deze thee staat bekend om haar concentratie
verhogende werking en werkt ook als kalmerende
mélange bij stress en slaapproblemen. Heeft een zachte
smaak en bloemige afdronk.

KAMILLE

DIRTY CHAI ORCA SPICE
GOLDEN CHAI LATTE VANILLE

3,5

Deze kruidenthee neemt je mee naar de zonnige
Provence met zijnde citroengras – rozemarijn – tijm –
olijfblad – lindebloesem – lavendel – kaneel.

CHINA JASMIJN
4,5

CHAI LATTE ORCA SPICE

#timefortea

- HAVER

0,6

- AMANDEL

0,6

- SOJA

0,6

Gebak
Heerlijk homemade gebak! Kijk in onze koelvitrine voor
ons wisselend aanbod van de dag.

3,5

Van deze thee word je gewoon heel vrolijk! Frisse en
heerlijk fruitige melange van onder meer groene thee,
jasmijnparels, mandarijn en mango. Een zonnetje in je
kopje. #ohhappyday

RA RA RASPUTIN

3,2

Deze magische thee vindt zijn oorsprong in het land van
de tsaren en gouden paleizen. Samenstelling: zwarte
thee – korenbloembloesem – sinaasappelschilletjes –
citroenschilletjes – cacao stukjes.

ROOIBOS CHAI

3,2

Dit is een heerlijke rooibos thee waar een aantal kruiden
aan zijn toegevoegd. Deze combinatie geeft een zeer
smakelijke thee met een heerlijke geur!

SENCHA SINAAS-GEMBER

3

Maak je leven sprankelend met deze pittige, groene thee.
Hartverwarmend en supergezond door de sinaasappel
en gember: Life is wonderful! De smaak is friszoet,
verwarmend in de winter en dorstlessend in de zomer.

STRAWBERRY SPICE
Deze melange met gedroogde stukjes gember,
gevriesdroogde aardbei en appel is de perfecte mix van
pittig en zoet.
Refill with hot water?
€1

3,2

Frisdranken

Frisdranken

Met prik

De Belgische soda’s van Ritchie
(250ml) #prettiggeprikkeld

ORANGE

2,8

Sinaasappel met een vleugje vanille.

GRAPEFRUIT

2,8

Pompelmoes met een vleugje ananas.

LEMON

2,8

Citroen met een vleugje framboos.

COLA (bevat gluten)

2,8

Zonder artificiële karamel of fosforzuur.

3,8

KIWI, LIMOEN EN MUNT

3,8

GRANAATAPPEL EN VLIERBLOESEM

3,8

CITROEN, LIMOEN EN GEMBER

3,8

Firefly drinks: de perfecte combinatie van smaak, verfrissing
en elegantie! (bevat geen toegevoegde suikers & geen kleur- of
bewaarmiddelen)

Gimber is een Belgisch
biologisch drankje met
een hoogkwalitatieve
hoeveelheid gember,
citroen en kruiden die je
smaakpapillen uitnodigen
voor een tango! Geen
alcohol, maar wel véél pit!

Sappen

e
r toegevoegd
BIO (zonde
n)
fe
of
st
dere
suikers of an

3,2

APPEL HOTTIE
Warm appelsap met gimber en kaneel.

4,5

SINAASAPPELSAP

3,5

APPEL-VLIERBESSENSAP

3,5

APPEL-MANGOSAP

3,5

6,5

6,5

Deze spirit heeft een frisse citrussmaak gevolgd
door een kruidige toets

2,5

BRUISWATER

2,5

KARAF KRAANTJESWATER

NONA SPRITZ

NONA JUNE

MINERAALWATER

Warm water met gimber en kaneelpoeder.

Mocktails
Bloedsinaasappel en sinaasappelschil in evenwicht
gebracht met een vleugje bittere gentiaanwortel

Water
GIMBER HOTTIE

ctosevrij

gluten- en la

PERZIK EN GROENE THEE

Ritchie bevat meer sap dan andere limonades, flink minder suiker
plus natuurlijke ingrediënten van hoge kwaliteit!

APPELSAP

Zonder prik

De dorstlessers van Firefly
(350ml) #feelingfly

ROSEMARY

6

Rozemarijn - citroenmelisse - tijm

RED VITAMIN

6

Rabarber - zeevenkel - zeekraal

3,5
4

GIMBER PERFECT
Shot Gimber aangelengd met bruiswater &
muntblaadjes

5,5

Alcoholische dranken
BIER: HOBOS (Lokaal bier uit Pelt)
BLOND

3,8

TRIPEL

3,8

WIJN WIT, ROOD OF ROSÉ (200ml)

7

PROSECCO (200ml)

7

GIN RITCHIE LEMON
BOURBON FIREFLY
MADERUM

7,5
8
7,5

Ongeveer 10 gram pure chocolade per dag draagt bij aan

Warme chocomelk

je gezondheid. Dat zijn zo’n beetje 2 kleine blokjes. Pure
chocolade bevat minimaal 54% cacao. Om echt resultaat
te hebben kun je het beste chocolade kopen met minimaal
70% cacao. Belangrijk is wel dat er niet te veel extra
suiker is toegevoegd aan de pure chocolade, anders gaan
alle gezondheidsvoordelen weer verloren.

Met Belgische Callebaut callets.
“Today is a hot chocolat kind of day”

WIT

3

MELK

3

PUUR (80% Cacao)

3

RUBY (lichtroze, fruitige smaak)

3,5

GOLD (amberkleur, karamelsmaak)

3,5

Andere melkkeuze +€ 0,5
(havermelk, sojamelk of amandelmelk)

Gezonde room +€ 0,5

Waar komt de naam “De Maderij” vandaan? Mijn naam
is Marian De Rijbel. Als je van elk woord de 2 eerste
letters achter mekaar plakt, kom je uit bij de naam van
mijn zaak: MArian – DE – RIJbel …Simple as that!

Melkdranken
KIDS CHINO (een tas warme melk met honing)
HEALTHY FRISTI

(sojamelk/aardbeien/frambozen/ahornsiroop)

HEALTHY CHOCO

(sojamelk/banaan/cacaopoeder)

3
4
4

Smoothies & Milkshakes

Yoghurtijs bevat net als roomijs vetten en suikers, maar
is een iets gezondere keuze omdat er yoghurt gebruikt
wordt in plaats van room!

Smoothies

Het verschil tussen geraffineerde en ongeraffineerde
suikers:

Ga je voor een smoothie, dan wordt deze geblend
met puur appel- & mangosap.

TROPICAL

6

Met aardbeien en banaan

SUNSHINE

6

Met ananas en mango

SUNSET

6

Met frambozen en aardbeien

BLUEBERRY

Geraffineerd: deze suikers zijn “schoongemaakt” in de
fabriek. Dit houdt dan in dat de suikers mooi, langer
houdbaar en neutraal zoet van smaak zijn. Het gevolg is
dat de vezels & mineralen worden verwijderd (juist deze
stoffen zorgen ervoor dat suiker beter in ons lichaam
opgenomen wordt).
Ongeraffineerd: zijn vaak donkerder van kleur en bevatten
nog wel de stoffen die ons lichaam nodig heeft om de
suikers te kunnen verwerken. Ze worden minder snel
opgenomen, wat minder kans geeft op bloedsuikerspiegel
schommelingen.

6

Met bosbessen

PARADISE

Milkshakes

6

Met aardbeien en mango

GROENTEN RED

6

Paprika, tomaat, wortel, pastinaak & rode biet

GROENTEN GREEN

6

Spinazie, pastinaak & broccoli

GROENTEN ORANGE
Wortel, knolselder, paprika & gember

n

a
Kan ook veg

Kies je voor een milkshake, dan voegen we er bij de
fruitmengeling yoghurtijs aan toe.

TROPICAL

7,5

Met aardbeien en banaan

6

SUNSHINE

7,5

Met ananas en mango

SUNSET

7,5

Met frambozen en aardbeien

BLUEBERRY

7,5

Met bosbessen

PARADISE

7,5

Met aardbeien en mango

GROENTEN RED

7,5

Paprika, tomaat, wortel, pastinaak & rode biet

GROENTEN GREEN

7,5

Spinazie, pastinaak & broccoli

GROENTEN ORANGE
Wortel, knolselder, paprika & gember

7,5

“Have a great
morning,
beginning with
breakfast”

Ontbijt
tussen 9u00 - 11u30

#GOODmorning

Little Breakfast
Bowls

Breads
ZACHT STOKBROOD MET KAAS

5

ZACHT STOKBROOD MET HAM

5

ZACHT STOKBROOD MET HAM EN KAAS

5

BLUE BOWL

10,5

Blue Griekse yoghurt met vers fruit en homemade
granola

YOGHURT BOWL

10,5

Griekse yoghurt met schijfjes kiwi, blauwe bessen,
chiazaad, pistachenoten, pompoenpitten en
homemade granola

CHOCOHOLIC BOWL

Buns

11,5

Amandelmelk geblend met dadels, banaan, avocado
en cacaopoeder, topping: aardbeien en cacaonibs

GREEN HULK SMOOTHIE BOWL

10,5

Banaan - kiwi - pindakaas - dadels - spinazie amandelmelk

EGG-BUN
Sandwich broodje met een spiegelei

- 1 SPIEGELEI
- 2 SPIEGELEIEREN

7,5
9

EGG/BACON-BUN
Sandwich broodje met een spiegelei en uitgebakken
ontbijtspek

- 1 SPIEGELEI
- 2 SPIEGELEIEREN

PESTO-BUN

8,5
11
8,5

Sandwich broodje met groene pesto, tomaat,
komkommer, mozzarella en sla (extra parma: +€ 1,5)

ZALM-BUN
Sandwich broodje met gerookte zalm, roomkaas en
rauwkost (extra avocado: +€ 1)

8,5

“The fondest memories
are made when gathered
around the table”

Ontbijtformules
BASIC

Woensdag t.e.m. zaterdag (9u00 - 11u30)

servatie
Enkel via re orhand)
. 1 dag op vo

Reserveren kan telefonisch via 0477 69 54 39
of stuur een mailtje naar demaderij@gmail.com

(min

MAISON

Donker brood

Ovenvers assortiment brood (sandwich/kraker/
notenstokbrood/donker brood)

Sandwich & keizerbroodje
Kaas & ham

Verschillende soorten beleg (gerookte ham/jonge kaas/
gerookte kipfilet/salami)

Ambachtelijke confituur & choco
Smeerboter

€ 16

Ambachtelijke confituur & choco
Smeerboter

Koffie of thee & fruitsap

€ 22

Gekookt eitje
Blue yoghurt gezoet met agavesiroop en verse granola

HOME

Seizoensgebonden fruitspies
Ovenvers assortiment brood (sandwich/kraker/
notenstokbrood/donker brood)

Koffie, thee of chocolademelk

Verschillende soorten beleg (gerookte ham/jonge kaas/
gerookte kipfilet/salami)
Ambachtelijke confituur & choco

VIP

Smeerboter
Seizoensgebonden fruitspies
Koffie, thee of chocolademelk

Sweet treat

€ 18,5

Ovenvers assortiment brood (sandwich/kraker/
notenbrood/donker brood)
Verschillende soorten beleg (gerookte ham/jonge kaas/
zachte kaas/gerookte kipfilet/salami)

Sweet treat

Ambachtelijke confituur & choco

KIDS

Smeerboter

Ovenvers brood (sandwich + kraker)

Mini flätbread met een spiegeleitje & uitgebakken
ontbijtspek

Kippenworstje

Gerookte zalm met gesnipperde rode ui en tomaatjes

Babybel

Blue yoghurt gezoet met agavesiroop en verse granola

Ambachtelijke choco

Seizoensgebonden fruitspies

Smeerboter

Koffie, thee of chocolademelk

Fruitschijfjes op een stokje

Vers fruitsap

Appelsap of chocolademelk
Sweet treat

€ 12

Notenmengeling
Sweet treat

€ 26,5

Lucnch

“Good food
is a
good mood!”

0
0
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0
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Flatbreads
SMOKEY SALMON

15

Gerookte zalm, ricotta met bieslook & dille,
rucola, tomaat, lompviseieren, rode kool sla &
rode ui

BBQ SENSATION

Avocado +€ 0,5

CURRY KIP

13,5

Veggie: zonder pulled chicken

MIXED MEAT
14

15

Rul gehakt, gebakken champignonnen, ras el
hanout (kruiden), pijnboompitten, Italiaanse
roerbakgroenten, taugé, rucola & gemalen kaas
Veggie: zonder gehakt

Hummus, tsatziki, rauwkost, mengeling pitten en
zaden & sla

ITALIAN PARMA

14,5

Pulled chicken, BBQ saus (zéro sugar),
mozzarella, ananas, rode ui, sla, tomaat &
groentenchips

Pulled chicken, rode koolsla, roomkaas gemengd
met kerriepoeder, appel- en ananasblokjes,
honing & sla

MEDITERRANEAN

Een Flätbread is een vers artisanaal
gebakken kruidig plat brood (looks like a
pizza, maar dan nog véél lekkerder!)

15

Parmaham, zongedroogde tomaten, rucola,
pijnboompitten, pestohummus, parmezaanse kaas,
pitten & zaden
Veggie: zonder parmaham

Al ons brood wordt artisanaal gebakken in een privé bak-atelier.
Er wordt géén gebruik gemaakt van geraffineerde bloem, maar
wel o.a. spelt en boekweit. De keuze van onze grondstoffen
zorgt ervoor dat het lichaam de koolhydraten die in het brood
zitten langzamer opneemt, waardoor ze op hun beurt geleidelijk
aan hun energie vrijgeven. Je hebt dus langer een verzadigd
gevoel. Ook in ons gebak gebruiken we natuurlijke producten om
dit te zoeten, zoals o.a. ahornsiroop en kokosbloesemsuiker.

CHEESY

14

Verse geitenkaas, honing, ongebrande
notenstukjes, rozijnenmix, tomaatjes, rucola &
balsamicosiroop
Uitgebakken spek +€ 1

TUNA
Tonijn op water, rode uiringen, sweet chilimayosaus (zéro sugar), peterselie, perzikblokjes,
tomaatjes, ijsbergsla & rode koolsla

15

Bagels of Wraps
SMOKEY SALMON

Een bagel is een vers gebakken en
compact bruin broodje met een gat in het
midden (waardoor het op een donut lijkt)
13,5

Gerookte zalm, ricotta met bieslook & dille, avocado,
rucola, tomaat, lompviseieren, rode kool sla & rode ui

CURRY KIP

Al onze wraps zijn vegan. Deze zijn ook
glutenvrij verkrijgbaar (+ 1,5€)
12

Pulled chicken, rode koolsla, roomkaas vermengd met
kerriepoeder/appel & ananasblokjes, honing & sla

MEDITERRANEAN

ALLERGIE?
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of –
intolerantie, maar kruisbesmetting van allergenen is in onze
keuken nooit 100% uit te sluiten.

12,5

CHEESY

12,5

Hummus,, tsatziki, rauwkost, mengeling pitten en
zaden & sla

Verse geitenkaas, honing, ongebrande notenstukjes,
rozijnenmix, tomaatjes, rucola & balsamicosiroop

Vegan: vegan wrap zonder tsatziki, met avocado

Uitgebakken spek +€ 1

ITALIAN PARMA

13,5

Parmaham, zongedroogde tomaten, rucola,
pijnboompitten, pestohummus, parmezaanse kaas,
pitten & zaden

TUNA

13,5

tonijn op water, rode uiringen, sweet chili-mayosaus
(zéro sugar), peterselie, perzikblokjes, tomaatjes,
Ijsbergsla & rode koolsla

Veggie: zonder parmaham

CRISPY BACON

BBQ SENSATION

13,5

Gewokte kippenreepjes, mozzarella, ananas, rode ui,
sla, BBQ saus (zéro sugar), tomaat & groentenchips

12

Rul gehakt, gebakken champignonnen, ras el hanout
(kruiden), pijnboompitten, italiaanse roerbakgroenten,
taugé, rucola & gemalen kaas

Veggie: zonder gehakt
Vegan: vegan wrap zonder gehakt

Uitgebakken spek, ei, komkommerschijfjes, tomaat,
geraspte wortelen, mayonaise & sla

Veggie: zonder spek, met hummus en
zonnebloempitten

Veggie: zonder kip

MIXED MEAT

12

Enkel Wrap

CREAMY

12

Romige briespread, honing, dadels, ongebrande
walnoten, balsamicosiroop & sla

Uitgebakken spek +€ 1

HONEY

12,5

Kip in een krokant jasje (gebakken in de
airfryer), honing-mosterd saus (zéro sugar),
komkommerreepjes, tomaat, krokant gebakken uitjes,
ijsbergsla

Enkel Wrap

American pancakes
American pancakes ofwel Amerikaanse pannenkoekjes zijn
kleine, dikke, luchtige pannenkoekjes, die op authentieke wijze in
een stapeltje van 4 worden geserveerd. #pancakessquad

Pancakes

Keuze uit
ekweit
natuur of bo

Stapeltje van 2

Stapeltje van 4

4,5

7

MET AHORNSIROOP

4,5

7

MET POEDERSUIKER

4,5

7

PANCAKES MET SPEK & AHORNSIROOP

6

8,5

PANCAKES MET INGEBAKKEN APPELSCHIJFJES

5

7,5

6,5

9

7

10

8,5

12

PANCAKES MET HONING

PANCAKES MET BANAAN, CHOCOLADESAUS & HAZELNOOTSTUKJES
PANCAKES MET YOGHURT EN EEN COULIS VAN BLAUWE BESSEN
PANCAKE TOREN MET BLUE YOGHURT, VERSE GRANOLA EN FRUIT

“Good things take time”

Aperitief hapjes

Omdat we met verse producten werken kan het zijn dat
je eens wat langer moet wachten, maar we doen er alles
aan om je zo snel mogelijk te bedienen! Bedankt voor je
geduld!

nen

o
voor 2 pers

Soep
SOEP MET BROODJE
Extra broodje +€ 0,5

KOMMETJE OLIJFJES

3,5

KOMMENTJE NACHO’S MET DIPSAUSJE

3,5

APERITIEFPLANKJE COSY

9,5

Plankje met tomaat, mozzarella, parmaham met
meloen, notenmengeling, druifjes en een kommetje
nacho’s met dipsausje

6

NACHO’S IN DE OVEN
Nacho’s natuur in de oven met 3 dipsausjes

14

Wist je dat . .
… boekweitpancakes gezond zijn doordat er geen
snelle suikers in zitten (#norefinedflowers). Hierbij zijn
ze ook koolhydraatarm en vrij van gluten (dit omdat
boekweit een zaad is).

… glutenintolerantie = coeliakie: de persoon verdraagt
geen tarwe, rogge, haver, gerst en spelt (geldt ook
voor alle producten waarin deze granen verwerkt zijn of
mee in aanraking zijn geweest). Gluten beschadigen het
slijmvlies in de dunne darm.

… koffiebonen eigenlijk geen bonen zijn, maar wel
de pitten van de koffiebes. Het koffiefruit is groen en
verkleurt naarmate ze rijper worden van groen, naar
geel, naar rood.

… de pitjes bij de drankjes zoute cruesli zijn: dat
zijn geroosterde pitten & zaden met een “geheime”
kruidenmengeling.

… gimber een biologisch concentraat is zonder alcohol,
op basis van Peruaanse gember – citroen - kruiden en
specerijen met 0% alcohol en 100% good vibes! Die
“good vibes” komen van “gingerol” dat in de gember
aanwezig is. Deze hebben een ontstekingsremmende
en antibacteriële werking, het is goed voor de
spijsvertering en verlaagt de cholesterol.

… kiemgroenten een hogere concentratie aan
vitaminen, mineralen en hoogwaardige eiwitten dan
volgroeide groenten bevatten en daardoor een prima
alternatief zijn om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
groenten makkelijker te behalen.

… een bagel een compact rond bruin broodje is (tarwe/
rogge/9-granen bloem), met een gat in het midden
(waardoor het op een donut lijkt). Ze hebben een gezond
imago omdat ze zonder boter gebakken worden.

... granola een mengsel is van onder andere granen,
zaden, pitten en gedroogd fruit dat vaak met yoghurt
wordt gegeten. Het wordt in dezelfde ontbijtfamilie
geplaatst als muesli.

... we gaan voor verse ingrediënten! De wraps lijken
op pannenkoeken, máár dit zijn VERSE wraps gemaakt
van volkoren spelt, net zoals het flätbread (= een zeer
smakelijk kruidig plat brood).

... wanneer honing boven de 40-45 graden verwarmd
wordt, de bijzondere enzymen vernietigd worden en alle
gezondheidsvoordelen verloren gaan. Wacht daarom
even tot je thee op drinktemperatuur is en roer er
dan pas je honing door. Zo profiteer je optimaal van de
gezonde eigenschappen! Is je honing gekristalliseerd?
Dit is een natuurlijk proces. Zet de pot even in
handwarm water of op de verwarming waardoor deze
terug vloeibaar zal worden.

Ontbijt & Lunchbar

Good food is a good mood!
WIhFtwIoord

Zie wac
aan de muur

Parkeren
Soms heb je geluk en kan je voor de deur gaan staan
(denk aan je parkeerschijf: 1u langs de baan / 2u op de
parkings). Anders is de ondergrondse parkeergarage
(parking Forte –Norbertinesselaan) vlakbij! Hier kan je
2u gratis parkeren, vanaf het 3de uur kost het je slechts
€1 per bijkomend uur.

Volgen en taggen maar!

Geniet thuis of op je werk van onze lekkere gerechten!
Bestel bij voorkeur telefonisch vóór 11u30 of ná 13u30
via 0477 69 54 39

Bestellen en afrekenen

#demaderij #gezondenlekker

@demaderij

Take away blijft bestaan!

@demaderij

Bestellen kan eenvoudig door middel van het
sfeerlichtje op de tafel om te draaien. Afrekenen kan
aan de toog. We serveren aan tafel.

www.demaderij.be

